Pressemelding økonomi kommunesammenslåing 20.01.2016

Faktorer som påvirker økonomien i en mulig sammenslåing av
kommunene i Midt-Telemark.
Pressen i Telemark har referert til ulike tall for hvordan økonomien vil bli hvis Nome, Sauherad og Bø
slår seg sammen.
Det kan skyldes at det er lagt til grunn ulike tidsperioder for effekten av frie inntekter etter en
sammenslåing, om det har vært sammenlignet med dagens økonomiske rammevilkår - eller hvordan
det vil se ut etter endringene i inntektssystemet i 2017.
Fram til sommeren er det fortsatt usikkerhet om alle disse endringene. Samtidig blir en
sammenligning mot dagens inntektsnivå relevant som argument i en strukturdebatt.
Kommunenes inntekter henger nøye sammen med utviklingen i norsk økonomi. Den påvirker
skatteinntektene og overføringene fra stat til kommune. Den økonomiske politikken som Stortinget
legger opp til, påvirker de kommunale inntektene. Hvordan den kommunale økonomien skal se ut i
framtiden er med andre ord relatert til faktorer kommunene ikke har styring på nå.
Midt-Telemarkrådet, Telemarksforsking og Fylkesmannen i Telemark har i fellesskap gjort
effektberegninger, basert på de forutsetninger vi kjenner. Illustrasjonsberegningene har bl.a. lagt til
grunn følgende faktorer:


En totalramme for kommuneøkonomien gitt på grunnlag av Regjeringens varslede endringer i
inntektssystemet med ny kostnadsnøkkel, og den nye kommunens størrelse.



Et effektiviseringspotensial på gjennomsnittlig 15 mill. kr per år realiseres. (Med permanent
nettoeffekt etter at det også er tatt høyde for styrking av budsjettet til tjenesteproduksjon)



Ingen netto økning i arbeidsgiveravgiften sammenlignet med hva de tre kommunene i sum
har som kostnader i nåværende periode for soneinndelingen. (som løper fram tom. 2020).

Regjeringen har for lenge siden gjort kjent at inndelingstilskuddet skal beregnes etter 2016verdiene for sammenslåinger, som vedtas nå i reformperioden. For en eventuell
kommunesammenslåing i Midt-Telemark har vi anslått en gevinst på 255 millioner kroner for de
20 første årene etter sammenslåingen som følge av dette.
Det må presiseres at denne gevinsten gjenspeiles i tilsvarende inntektsbortfall i neste 20årsperiode. Inndelingstilskuddet er en kompensasjon for bortfall av inntekter en ny kommune,
etter beregningene, ikke har behov for. For ikke å pålegge kommunene en for rask omstilling,
beholder kommunene disse inntektene i 15 år. Deretter trappes de ned til null over de fem neste
årene. Før det er gått 15 år vil det kommunale inntektssystemet ha blitt revidert flere ganger. En
grunnleggende hensikt med dette systemet er å sørge for at kommunene gis vilkår for å yte
likeverdige tjenester til innbyggerne i hele landet.
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Vi er enige om følgende beregning:


50 mill. kr i éngangsstøtte til å etablere den nye kommunen.



255 mill. kr som effekt de 20 første årene av at inndelingstilskuddet beregnes med 2016verdier.



300 mill. kr (15 mill. kr årlig) i effektiviseringsgevinst de 20 første årene og 300 mill. kr de 20
neste



30 mill. kr i årlig bortfall av inndelingstilskudd fra og med år 20 – totalt 600 mill. over 20 år.

Dermed kan den økonomiske virkningen bli som følger:
Anslag de første 20 år: 605 mill. kr. (inkludert engangsstøtten på 50 mill. kr)
Økonomisk virkning over en periode på 40 år: 305 mill. kr.
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